
Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się 

 
Osoby niesłyszące oraz mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się  

i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji 

publicznej przy załatwianiu spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                       

w Kutnie mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego. 

 

Należy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza migowego pod nr tel.24 355 47 

50 lub wysyłając faks na numer 24 352 04 14 lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres sekretariat@pcprkutno.pl na 3 dni przed planowaną wizyta  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

 

Stanowisko do obsługi tłumacza języka migowego znajduje się w siedzibie PCPR                 

w Kutnie przy ul. Krzywoustego 11 w pokoju nr 6. 

 

 

 

Zgodnie z Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 

19 sierpnia 2011 r. (tj. Dz. U. 2017 poz.1824) usługa tłumaczenia migowego przy 

załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby 

uprawnione tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 

1997 r. (tj. Dz. U. 2020r, poz.426,568,875) 

 

Na mocy ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba 

doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej 

„osobą uprawnioną” ma prawo do załatwienia sprawy przy pomocy osoby 

przybranej. Zgodnie z zapisami w/w ustawy istnieje możliwość reprezentowania 

osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która 

ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. 

Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach 

administracji publicznej.  

 

Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów 

potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-

migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). 

Z pomocą osoby przybranej, osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie                      

w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę 

informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. 

 

 


